OZNÁMENÍ EMITENTA O PŘEMĚNĚ ZAKNIHOVANÉHO
CENNÉHO PAPÍRU NA CENNÝ PAPÍR
Identifikace emitenta
Obchodní firma nebo jiný
název emitenta:
IČO emitenta:
Adresa sídla emitenta:
Emitenta zastupuje:
Telefon a e-mail:
Vyplňte v souladu se zápisem způsobu zastupování v obchodním rejstříku nebo s přiloženou plnou mocí v případě zastoupení fyzickou
osobou.

Identifikace zástupce emitenta
Obchodní firma nebo jiný
název zástupce:
IČO zástupce:
Adresa sídla zástupce:
Zástupce je zastoupen:
Telefon a e-mail:
Vyplňte v souladu se zápisem způsobu zastupování v obchodním rejstříku nebo s přiloženou plnou mocí v případě zastoupení
právnickou osobou.

V souladu s platnými právními předpisy (§ 537 NOZ), smlouvou o vedení evidence emise a provozním řádem
centrálního depozitáře oznamuje výše uvedený emitent centrálnímu depozitáři cenných papírů, že rozhodl
o přeměně níže specifikovaného zaknihovaného cenného papíru na cenný papír.
1. Identifikace emise zaknihovaného cenného papíru
akcie
dluhopisy
podílové listy
ISIN
jmenovitá hodnota cenného papíru (je-li stanovena):
měna jmenovité hodnoty:
počet cenných papírů v celé emisi:
2. Výpis z evidence emise
a)  Emitent prohlašuje, že si pořídí výpis z evidence emise (F13) sám prostřednictvím webové aplikace ISB
k závěrce dne:
b)  Emitent požádá centrální depozitář cenných papírů o vyhotovení výpisu z emise (F13) s údaji podle
§ 537 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
k závěrce dne:
Emitent je povinen použít samostatný formulář žádosti o výpis z evidence emise, který je k dispozici na stránkách
www.cdcp.cz.
Datum výpisu z evidence emise k závěrce dne dle bodu 2. a) nebo 2. b) musí být stanoveno nejméně
7 pracovních dnů po doručení tohoto příkazu centrálnímu depozitáři.
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c)  Emitent nepožaduje výpis z emise (F13)
Emitent bere na vědomí, že evidence emise bude zrušena s účinností od začátku prvního pracovního dne,
který bezprostředně následuje po uvedeném datu.
Emitent se zavazuje, že zajistí vypořádání veškerých závazků, které vyplývají ze zaregistrovaných práv
třetích osob (zástav, PPN, případně jiných práv).
3. Zrušení evidence emise
Evidenci emise zrušte:
a)  k závěrce dne, ke kterému se vyhotovuje výpis dle bodu 2. a) nebo 2. b)
b)  k závěrce dne:
Emitent bere na vědomí, že evidence emise bude zrušena s účinností od začátku prvního pracovního dne,
který bezprostředně následuje po uvedeném datu.
V případě, že emitent žádá o výpis z emise dle bodu 2. a) nebo 2. b) a pokud tomu nebrání jiné skutečnosti,
CDCP doporučuje, aby pro zrušení emise byla použita varianta 3. a).
Pokud emitent žádá z nějakého důvodu o zrušení evidence emise k jinému dni než je datum výpisu z emise,
musí být datum zrušení emise stanoveno až po datu výpisu z emise. Od vyhotovení výpisu do zrušení emise
zaknihovaného cenného papíru nesmí uplynout více než 30 kalendářních dnů. Centrální depozitář
neprovede po vyhotovení výpisu ze své evidence žádný zápis týkající se zaknihovaného cenného papíru
přeměňovaného na cenný papír. Emitent tímto zároveň žádá o blokaci emise od bezprostředně
následujícího pracovního dne po dni, ke kterému se žádá o výpis z evidence emise dle bodu 2.a) nebo 2.b)
až do požadovaného dne zrušení emise podle bodu 3.b).
Pokud emitent nepožaduje výpis z emise (zaškrtnutím bodu 2.c)), vyplní datum zrušení emise v bodě 3.b).
Toto datum musí být stanoveno nejméně 7 pracovních dnů po doručení tohoto příkazu centrálnímu
depozitáři.
V .................................................

dne ……………

Za emitenta:

………………………………………………….........
Jméno:
Funkce:

…………………………………………………
Jméno:
Funkce:

Přílohy:
Alternativně plná moc pro zástupce

verze 20191202
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